Ceník pro šk.rok 2017/2018
ZAMĚSTNANCI AV ČR
DRUH KURZU
Standardní kurzy
(administrativní
poplatek)

Blended learning

Zájmové kurzy - prezenční
(zvýhodněné kurzovné)

KURZ

První kurz (1 kurz = 200 Kč)
Druhý kurz (2 kurzy = 200+500 Kč)
Třetí a další kurz (3 kurzy = 200+500+1000 Kč)
všechny blended-learningové kurzy mimo Španělštiny administr. poplatek stejný jako u standardních kurzů (+ pozn. bod 2)
Espan᷉ol en la red, Espan᷉ol actual

Konzultace - 60 min (posluchač kurzu)
Konzultace - 60 min (posluchač kurzu)

Konzultace - 60 min (ostatní)
Konzultace - 60 min (ostatní)
Konzultace k odbor. textu v AJ
Konzultace k odbor. textu v AJ

200
500
1000

3000*

Španělština
Italština
Ruština

DALŠÍ SLUŽBY
Jazyková zkouška
Ověření znalosti jazyka
Ověření znalosti jazyka

KČ / semestr

2400*
PODROBNOSTI

KČ

vykonání jazykové zkoušky (např. pro vykonání doktorské zkoušky) 750 / zkouška
potvrzení např. pro studium, zaměstnání atd.
400
vstupní test do kurzu
zdarma
2 konzultace za semestr
zdarma
třetí a další konzultace v semestru
300 / 1 konz.
2 konzultace za semestr
200 / 1 konz.
třetí a další konzultace v semestru
300 / 1 konz.
v rámci Centra akademického psaní (CAP)
500 / 60 min
v rámci CAP, balíček 2 konzultací***
1000

1) Nezáleží na tom, kolik let posluchač naše kurzy navštěvuje, ale záleží na počtu kurzů, které
navštěvuje v daném semestru. Kurz, který se koná 2x v týdnu se považuje za jeden kurz.
2) Systém načítání poplatků spojuje dohromady prezenční i blended-learningové kurzy, tzn.
např. posluchač, který bude mít 1 prezenční kurz + 1 Blended learning, uhradí 700 Kč (200+500 Kč)
3) Administrativní poplatek je spojen se zpracováním přihlášky a zařazením posluchače
do kurzu, již zaplacený poplatek se nevrací.
4) Vstupní testy pro zařazení do kurzů jsou zdarma.
* Zvýhodněné kurzovné je možno uhradit ve dvou splátkách (2x polovina ceny kurzu): 1. splátka do 11.9.2017,
2. splátka do 20.11.2017. Posluchač oznámí úhradu splátkami PŘEDEM na sekretariátu.

OSTATNÍ (nepracující v AV ČR)
PREZENČNÍ KURZY

KČ / semestr

základní cena
snížená cena (studující denního studia do 26 let, důchodci, na
MD nebo RD, na ÚP - nutno dodat potvrzení)

2900**

Kurz 1x týdně

základní cena
snížená cena (studující denního studia do 26 let, důchodci, na
MD nebo RD, na ÚP - nutno dodat potvrzení)

6000**

Kurz 2x týdně

DALŠÍ KURZY

DALŠÍ SLUŽBY
Jazyková zkouška
Ověření znalosti jazyka
Ověření znalosti jazyka
Konzultace - 60 min (posluchač kurzu)

Konzultace (ostatní)
Konzultace k odbor. textu v AJ
Konzultace k odbor. textu v AJ

5400**
KČ

Academic Writing
Blended learning

2600**

online kurzy

4500

online nebo kombinované BL kurzy
PODROBNOSTI

3800
KČ

vykonání jazykové zkoušky (např. pro vykonání doktorské zkoušky)
potvrzení např. pro studium, zaměstnání atd.
vstupní test do kurzu

1500
500
zdarma

2 konzultace za semestr

zdarma

1 hodina (60 min)
v rámci Centra akademického psaní (CAP)
v rámci CAP, balíček 2 konzultací***

** Kurzovné je možno uhradit ve dvou splátkách (2x polovina ceny kurzu): 1. splátka do 11.9.2017 a
2. splátka do 20.11.2017 (kurzy AW dle domluvy na sekretariátu).
Posluchač oznámí úhradu splátkami PŘEDEM na sekretariátu.
*** Balíček dvou konzultací k odbornému textu v angličtině (celkem 6 hodin včetně přípravy lektora)

300
500 / 60 min
2000

